
 

 

 

 

 

 

Boekhouder  
Voltijds contract (38u) van onbepaalde duur – Gent  

Waar kom je terecht? 

Je werkt in Gent op de dienst Boekhouding, samen met de boekhouder voor Oxfam Fair 

Trade CV en de assistent-boekhouder.   

Je verantwoordelijkheden: 

Je zorgt voor de boekhouding en het financieel beheer van Oxfam Wereldwinkels vzw. 

Daarnaast werk je mee aan het financieel luik van subsidiedossiers (opbouw, rapportage, 

controle) en aan verbeterprojecten van de dienst ten behoeve van de totaalorganisatie. 

Boekhouding  

 Je bent verantwoordelijk voor de jaarafsluiting en het voorbereiden en begeleiden van 

de jaarlijkse externe audit. 

 Je zorgt voor de jaarlijkse budgetopmaak in samenspraak met de directeur Finance en 

voor de opmaak van het personeelsbudget in samenspraak met HR. 

 Je bereid de tussentijdse aangiftes voor en dient deze in (BTW-aangifte, BTW-listing, 

fiscale attesten, patrimoniumtaks, aangifte rechtspersonenbelasting, etc.) 

 Je leest de loonbestanden in van het sociaal secretariaat in het boekhoudprogramma. 

 Je doet een controle van de boekhoudkundige stukken voor de definitieve 

doorboeking. 

Financieel tussenpersoon met externe stakeholders 

 Je stelt het financiële luik voor subsidiedossiers op, doet de tussentijdse rapportage 

intern en aan subsidiërende overheden en begeleidt de financiële controles: DGD, 

SCW, Europese projecten, 11.11.11, etc. 

 Je doet jaarlijks de CONSOL-rapportering voor Oxfam-België en Oxfam-

International. 

 Je houdt het UBO-register bij en houdt deze up-to-date. 

 



Financieel beheer  

 Je volgt de betalingen van de leveranciers op en doet de transfers. 

Gewenst profiel 

 Je hebt minstens 2 jaar ervaring als boekhouder. Ervaring binnen een VZW is een 

pluspunt. 

 Je hebt een bachelor-diploma Accountancy-Fiscaliteit of bent gelijkwaardig door 

ervaring. 

 Je hebt een hands-on mentaliteit en bent een teamplayer.  

 Je bent nauwgezet en analytisch.  

 Je werkt resultaatsgericht. 

 Je hebt een grote affiniteit met software (Microsoft Office, boekhoudpakketten, ERP). 

 Je communiceert vlot. 

 Je hebt een zeer goed zicht op het leggen van de juiste prioriteiten en het beheren van 

risico’s. 

 Je bent stressbestendig en hebt een groot probleemoplossend vermogen. 

 Je spreekt Nederlands, maar als het nodig is, druk je je ook vlot uit in het Frans en het 

Engels. 

 Je deelt de visie van Oxfam. 

Ons aanbod 

 Een voltijds contract van onbepaalde duur (38u)  

 Verloning op ngo-niveau (tussen 2818,44 EUR en 4688,99 EUR). Relevante 

anciënniteit wordt in onderling overleg overgenomen. 

 Vergoeding woon-werkverkeer (onder andere gratis gebruik openbaar vervoer en 

fietsvergoeding), forfaitaire onkostenvergoeding, lease plan fietsen, fruit op het werk, 

ecocheques, hospitalisatieverzekering en verzekering gewaarborgd inkomen. 

 Binnen de organisatie is er een flexibele werkurenregeling. Er kan tot 50% van thuis 

uit gewerkt worden. 

 6 extra verlofdagen bovenop het wettelijke verlof. 

 Vanaf 45 jaar bijkomend verlof door arbeidsvrijstelling. 

 Standplaats is Gent, vlakbij het station Gent-Dampoort. 

 De kans om deel uit te maken van een wereldwijd toonaangevende organisatie in het 

veld van ontwikkelingssamenwerking en een rol te spelen bij grote inspirerende 

veranderingen in de wereld.    

 



Selectieprocedure 

Stuur je cv en motivatiebrief naar OBE.jobs@oxfam.org met vermelding van « Naam 

Voornaam + Boekhouder».  

Gelijke kansen vinden we bij Oxfam vanzelfsprekend. We selecteren jou op basis van je 

kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je leeftijd, afkomst, geslacht of seksuele identiteit.  

We engageren ons om ieder mens te beschermen en hun welzijn te bevorderen. We 

verwachten van al onze medewerkers en vrijwilligers dat ze dit engagement en onze waarden 

delen en dat ze een gedragscode volgen (meer info: http://oxfam.be). 

Meer informatie 

Oxfam is een wereldwijde ontwikkelingsorganisatie die de kracht van mensen bundelt tegen 

armoede en ongelijkheid.  

In samenwerking met partnerorganisaties werken we aan duurzame verandering waarbij 

kwetsbare gemeenschappen hun lot in eigen handen kunnen nemen. Oxfam België zet zich in 

door middel van een combinatie van humanitaire hulp, ontwikkelingsprojecten en campagnes 

om het beleid te beïnvloeden en mensen te sensibiliseren. Samen met een netwerk van 

ongeveer 250 winkels zet Oxfam België zich in voor een eerlijke, duurzame handelen 

ondersteunt zede circulaire en sociale economie in België. 

 

mailto:OBE.jobs@oxfam.org
http://oxfam.be/

